
τα άτομα με αναπηρίες είναι πιο πιθανό να αναφέρουν διακρίσεις σε τομείς όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση και η κατάρτιση, η χρήση του διαδικτύου
και οι διακρίσεις στις διαπροσωπικές σχέσεις και η γενική άδικη μεταχείριση. αυτό που είναι επίσης προφανές είναι ότι η νεότερη ομάδα ανθρώπων
αισθάνεται μεγαλύτερη διάκριση κατά την πρώτη κοινωνική επαφή και είναι πιο πιθανό να αναφέρει ένα εμπόδιο αναπηρίας. οι νέοι αισθάνονται
αντιληπτές διακρίσεις περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ηλικιακή ομάδα.

μεταξύ των νέων με αναπηρίες – οι γυναίκες και τα κορίτσια βιώνουν πολυδιάστατο αποκλεισμό, όχι μόνο υπόκεινται σε στερεότυπα στην κοινωνία,
αλλά βιώνουν και κοινωνική αδικία στην καθημερινή ζωή. οι νεότερες γυναίκες συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν τριπλές διακρίσεις λόγω του φύλου, της
ηλικίας και των αναπηριών τους.

αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους το έργο μας επικεντρώνεται στη συμπερίληψη&διαφορετικότητα, τη συμμετοχή, τη συμμετοχή των πολιτών – είναι
επείγουσα ανάγκη για αύξηση της ποιότητας της εργασίας για νέους, ενίσχυση διαφορετικών τύπων ικανοτήτων που σχετίζονται με υποστηρικτικά
πλαίσια για νεαρές γυναίκες με αναπηρίες (YWwD), προώθηση της ισότητας των φύλων, ενίσχυση των δυνατοτήτων σύνδεσης αυτών των γυναικών με
κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για αυτή η υποεκπροσωπούμενη ομάδα.

στόχος: να υποστηρίξει την αυξανόμενη ικανότητα των οργανισμών εταίρων να δημιουργήσουν περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς βασισμένα σε
βελτιώσεις και νέες προσεγγίσεις που ενδυναμώνουν τις νεαρές γυναίκες με αναπηρίες για συμμετοχή στα κοινά, συμμετοχή και συνεισφορά της
κοινότητας προκειμένου να εκδηλώσουν πλήρως τις δυνατότητές τους .

στοχοι:

• O1. για να βελτιώσετε την ποιότητα εργασίας των επαγγελματιών με ψηφιακά εργαλεία και πρακτικές που υποστηρίζουν το YWwD ως ενεργούς
εταίρους στη δική τους ένταξη&συμμετοχή μέσω τουλάχιστον 2 καινοτόμων προϊόντων (μεθοδολογικών & παιδαγωγικών), σε 3 χώρες/ευρωπαϊκό
επίπεδο σε όλο το έργο.

• O2. για να ενισχύσει τον εφαρμοστικό και περιεκτικό χαρακτήρα περιβαλλόντων μάθησης για το προσωπικό δυναμικό του YWwD με 1 διαδραστική
μέθοδο (σενάριο) διεγείροντας 2 μεταβιβάσιμες ικανότητες (ηγεσία & επίλυση προβλημάτων κοινότητας) σε 3 χώρες/ευρωπαϊκό επίπεδο σε
τουλάχιστον 10 μήνες έργου.

• O3 για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με το έργο και η ικανότητα χρήσης&εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων του στους 4 οργανισμούς
εταίρους/το εξωτερικό τους περιβάλλον κατά την περίοδο υλοποίησης σε 3 χώρες εταίρους/ευρωπαϊκό επίπεδο.

απτα αποτελεσματα:

• μεθοδολογία κύκλων υποστήριξης Ένταξης για επαγγελματίες με 2 μέρη: το ένα επικεντρώνεται στην εφαρμογή των συνεδριών πρόσωπο με
πρόσωπο. άλλο, σε εικονικές συνεδρίες που περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές&εργαλεία για διαδικτυακή διευκόλυνση.

• εικονικό χαρτοφυλάκιο με 2 εφαρμοσμένες εκπαιδευτικές ενότητες: ηγεσία και επίλυση προβλημάτων στην κοινότητα.
• DisABILITIES Civic LAB: διαδικτυακή επιτομή 12 σεναρίων που δημιουργήθηκε ακόμη και από την YWwD με επαγγελματίες με την εξάσκηση
αυτών των μεταβιβάσιμων δεξιοτήτων/ηγεσίας& επίλυση προβλημάτων + πρακτικές οδηγίες για τους επαγγελματίες.

• 1 διακρατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα: ”δημιουργία σεναρίων”; 3 εθνικές συνεδρίες (ToT) για τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε άλλους
εμπειρογνώμονες που εργάζονται μαζί με το YWwD σε διάφορα σενάρια για πιο εφαρμόσιμα και περιεκτικά πλαίσια. 9 εθνικά εργαστήρια με το
YWwD για τη δημιουργία σεναρίων.

στρατηγικο αποτελεσμα: μια σταθερή συνεργασία που προάγει τη συμπερίληψη και τη διαφορετικότητα ως τον πιο σχετικό πυλώνα μεταξύ των
επαγγελματιών για την αύξηση της ικανότητας των YWwD και τους εξουσιοδοτεί να ζήσουν υγιή, αφοσιωμένη και παραγωγική ζωή στις κοινότητές τους
– πέρα από τα όρια! αυτοί είναι σπόροι για ένα καλύτερο μέλλον τόσο για τις νεαρές γυναίκες και τις οικογένειές τους και την κοινότητά τους στο
σύνολό της.

περίοδος έργου - 18 μήνες (01.10.2022-31.03.2024).

η κοινοπραξία αποτελείται από:

• η ομοσπονδία προσβασιμότητας της ρουμανίας ως κύριος εταίρος.
• Ένωση συμβούλων και εμπειρογνωμόνων για την κοινωνική οικονομία της ρουμανίας (ACE-ES Romania).
• εθνική συνομοσπονδία ατόμων με αναπηρία (NCDP), ελλάδα.
• CESUR (Centro Superior de Formación Europa Sur), ισπανία.
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